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Slovo má starosta obce

V ianoč
iano čný príhovor
Vianoce, sviatky radosti a veselosti!
Celý kresťanský svet slávi príchod Spasiteľa. Tichý a pokojný bol jeho príchod
na Zem a také majú byť i Vianoce. A či sú všade pokojné a tiché?
Pekným národným zvykom je vinšovať si všetko dobré k novému roku. Keby
sme v tento novoročný deň prešli cestu od najchudobnejšej chalúpky až po
najbohatší palác, sotva by sme našli človeka, ktorý by neželal sebe a svojim
blízkym šťastie. Škoda, že je to často iba zvyk, že to, čo našim blízkym, ale
i ďalším vinšujeme, nemáme vôľu a ochotu skutkom podoprieť. Piliere šťastia
sú budované i na pokoji medzi nami a na pokoji v samom sebe. Pokoj a šťastie
sú nerozdielne. Šťastie bez pokoja je ako mlyn bez mlynára. Vo dverách
nového roku prosme Boha, aby nám doprial pokoj v našich vzájomných
vzťahoch i v našich srdciach.
Milí spoluobčania, prajem Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov
a požehnaný nový rok. Nech sa Vám naplnia všetky Vaše predsavzatia.
Vážení občania, chcem Vám poďakovať za Vašu prácu, ktorú vykonávate všade tam, kde žijete a pôsobíte. V tomto
roku výborne reprezentovali obec mnohé záujmové združenia na viacerých spoločenských a kultúrnych vystúpeniach
doma i v zahraničí. Najmä folklórna skupina Ozvena, Ozvenka, Dobrovoľné hasičské zbory na Nižnom a Vyšnom
konci, Červený kríž, Jednota dôchodcov Slovenska, Mažoretky - Tina, turistický klub – Aha a Aháčik, Poľovnícke
združenie, heligónkari, ktorých vedie Ing. B.Budoš – všetkým srdečne ďakujem. Taktiež ďakujem vedeniu Športového
klubu, jeho výboru, žiakom, dorastencom a mužom za dobrú reprezentáciu vo futbalových súťažiach. Ďakujem taktiež
všetkým podnikateľským subjektom, Poľnohospodárskemu družstvu, pracovníkom príspevkovej organizácie TES.
Veľké poďakovanie patrí našim pedagógom v základných a materských školách i pracovníkom, ktorí zabezpečujú
každodenný pokojný chod týchto zariadení. Výbornú prácu robí vedenie Domova dôchodcov a sociálnych služieb
s celým svojím personálom, a preto celý domov žije ako jedna veľká rodina. Rovnako veľké poďakovanie patrí
i našim lekárom, p. lekárnikovi a personálu zdravotníckych zariadení. Osobitne chcem poďakovať duchovným otcom
- pánovi Stanislavovi Vnukovi a p. Jurgovi, pánovi kaplánovi, ktorí nás prichádzajú duchovne povzbudiť. Taktiež
ďakujem pani kostolníčke, pánovi kostolníkovi, p. organistke, organistom, speváckemu zboru žien, Speváckemu zboru
slovenských učiteľov a pánovi Antonovi Mojákovi za mnohé krásne prezentácie v obci, ale i na medzinárodnom fóre.

Aký bol rok 2009?
S Božou pomocou končíme zasa jeden rok, rok práce, radosti, sklamania i potešenia a vôbec všetkého dobrého i zlého, čo
nesie so sebou sám život. Čo znamená jeden rok v mori večnosti? Sotva toľko, ako malá horská bystrinka v mori
oceánov. Čo však znamená jeden rok v našom krátkom živote? Mnoho!
Vážení spoluobčania, počas celého roku pokračovala realizácia stavby ,,Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie horných
Kysúc“. Je to najväčšia investičná stavba, ktorá sa odvíja na Kysuciach v 13-tich obciach. Po jej dokončení sa výrazne
skvalitní život v tomto regióne. Uvedená stavba začala 8. 9. 2006. Zasiahla do bežného života väčšiny našich obyvateľov.
Mnohé úseky boli dlhodobo rozpracované, čo sťažovalo a obmedzovalo bežný život občana. Náhradným spôsobom sme
museli odvážať komunálny odpad, prevádzať separovaný zber, zásobovať obchody. Všetky tieto príkoria a ťažkosti určite
v budúcnosti mnohonásobne prevýšia aktíva tejto stavby. Preto chcem poďakovať všetkým občanom, organizáciám
a inštitúciám za ústretovosť a trpezlivosť pri realizácii tejto stavby. Sme radi, že v závere tohto roka sa nám podarilo
previesť spätnú rekonštrukciu viacerých miestnych komunikácií súvisiacich s touto stavbou. Investor stavby Sevak, a. s.
Žilina by mal v najbližšej dobe spustiť skúšobnú prevádzku, v rámci ktorej chceme pokračovať v napojení rodinných
domov, ktoré sú zahrnuté do tohto projektu. Taktiež následne dôjde k úprave zvyšných miestnych komunikácií, kde
prebieha táto stavba. Pomáhame i občanom pri odstraňovaní rôznych menších, či väčších škôd na majetku (úprava
pozemkov, poškodené ploty...). Postupne sa to darí, i keď to trvá často dlhšiu dobu. Som osobne rád, že občania po
počiatočnom váhaní túto stavbu jednoznačne privítali. Obec Čierne mala zasa to ,,šťastie“, že bola do tohto projektu
zaradená. Mať zdravé životné prostredie, to je veľká výzva pre ľudstvo. Bude trvať ešte celé desaťročia, aby túto stavbu
mohli realizovať i ďalšie regióny Slovenska. Na Kysuciach máme 37 miest a obcí – zatiaľ je realizovaná v spomínaných
13-tich.
Vážení spoluobčania, i keď sa postupne darí vylepšovať stav našich miestnych komunikácií, sú ešte ulice a osady, ktoré
čakajú na svoju rekonštrukciu. V našej samospráve sa tohto roku podarilo uspieť v získaní nenávratného finančného
grantu na dve cesty – cesta 01156, ktorá vedie stredom dediny a miestna komunikácia na Zágrunie (s realizáciou sa začne
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v jarných mesiacoch). Chceme v budúcom roku pokračovať v spracovaní projektovej dokumentácie i na ďalšie úseky
miestnych komunikácií, ktoré sú väčšej dĺžky. Podmienkou, aby sme mohli takúto žiadosť podať, je okrem kvalitného
zámeru a dobre spracovanej projektovej dokumentácie i majetkovoprávne vysporiadanie telesa danej cesty – t. j. list
vlastníctva. Preto vás chcem poprosiť a požiadať, ak budete miestnou samosprávou oslovení v tejto súvislosti, vedzte, že
samospráva chce získať list vlastníctva aspoň na niektoré úseky ciest. Verím, že sa všetci kladne vyjadríte. Pred
samotným aktom realizácie musí byť daná cesta geodeticky zameraná. To sa vykonáva v tomto období. Našim zámerom
je postupne opraviť, alebo zrekonštruovať cestu do každej osady.
Naša obec Čierne má do istej miery výhodu oproti iným dedinám na Slovensku, lebo leží na hraniciach s Českou
a Poľskou republikou – Trojmedzie. Preto na Trojmedzí obec počas roka robí viacero aktivít s tým zámerom, aby potom
uspela v rôznych žiadostiach o nenávratné finančné prostriedky. Dal by Boh, tak ako vysvätili veľadôstojní otcovia
biskupi troch štátov Trojmedzie a poslali požehnanie občanom do týchto štátov, aby boli i samosprávy Gmina Istebna,
obec Hrčava a naša obec Čierne požehnané – úspešné pri ďalších projektoch, ktoré budú predkladať medzinárodným
komisiám. Tú krásnu atmosféru, ktorú sme spoločne zažili pri historickej prvej svätej omši na Trojmedzí, chceme
v budúcom roku zopakovať. Pokoj a priateľstvo na hraniciach, to je ten najkrajší dar a naplnenie Božieho posolstva.
Tohtoročný Silvester bude taktiež výnimočný i v tom, že chceme príchod nového roka privítať spoločne s priateľmi
a občanmi Poľskej a Českej republiky práve na spomínanom Trojmedzí. Preto vás srdečne pozývame na toto stretnutie.
Rok 2009 bol pre našu obec mimoriadne úspešný v získaní dotácií i vďaka Trojmedziu, ktoré je zaradené medzi sedem
divov Kysúc. Ďalšou veľkou investíciou, ktorú obec v súčasnej dobe realizuje, je ,,Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Čierne Vyšný koniec“. Nie je jednoduché realizovať takéto rozsiahle stavebné práce súbežne s vyučovacím procesom. I vďaka
dobrému počasiu a neustálej koordinácii sa
darí napĺňať harmonogram prác. Keďže tento
rok bol pre obec úspešný v získaní
finančných grantov, nasledujúci rok 2010
bude v znamení realizácie týchto investícií
a v získavaní
ďalších.
Preto
chcem
poďakovať svojim spolupracovníkom na
obecnom úrade, poslancom obecného
zastupiteľstva, projektantom, geodetom
a Vám milí spoluobčania za aktívnu pomoc.
Čaká nás rozsiahla rekonštrukcia Základnej
školy v Ústredí a revitalizácia centrálnej
zóny obce. Osobitne by som chcel
poďakovať ešte raz poslancom obecného
zastupiteľstva za podporu, ktorú dávajú
projektom, ktoré sú im v rôznych verziách
predkladané. Často to chce odvahu a veľké
odhodlanie, ale i nadšenie. A keďže tieto
atribúty nám nechýbajú, tak i naďalej
chceme pripravovať nové projekty na
čerpanie prostriedkov z eurofondov, pretože to je cesta smerujúca k ďalšiemu rozvoju.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 10. novembra 2009 sa konalo riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Po prejednaní bodov programu poslanci obecného
zastupiteľstva schválili toto uznesenie:
1. Návrhovú komisiu v zložení : Ján Ďurica, Jaroslav Tatarka,
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
Milan Jurga.
I. b e r i e n a v e d o m i e :
2. Výsledky hospodárenia obce za III. Q 2009.
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
3. Udelenie cien obce nasledovne :
2. Správu o výstavbe v obci, o plnení rozvojového programu.
Čestné občianstvo : MUDr. Pavol Moják.
3. Žiadosť p. Jaroslava Tatarku, bytom Čierne č. 1069
Cena obce :
Bibiána Gocálová, in memoriam,
o finančné krytie vo výške 2.150,- € na inštaláciu ciferníka
Jozef Mikula, in memoriam,
a jeho prepojenie káblom na Kostol sv. Ignáca z Loyoly
František Jarábek, in memoriam.
a odporúča túto finančnú čiastku zapracovať do rozpočtu
Cena starostu obce : Anton Staš, Čierne 524,
obce na rok 2010.
Agnesa Straková, Čadca, M.R.
Štefánika 2533/13.
II. s c h v a ľ u j e :
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4. Inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie majetku
obce k 31. 12. 2009.
5. Odmenu starostovi obce za III. Q. 2009.
6. Obecné zastupiteľstvo podľa § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona č.
258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov s c h v a ľ u j e odpredaj
pozemkov priamym predajom takto :
a) pozemok p.č. KNC 4576/13, trvalý trávny porast
o výmere 820 m2 za cenu 15,-€/1m2 manželom Miroslav
Strýček a manželka Jana, obidvaja bytom Svrčinovec č. 3
do BSM,
b) pozemok p.č. KNC 4576/7, trvalý trávny porast o výmere
820 m2 za cenu 15,- €/1m2 manželom Miroslav Žáček,
bytom Čierne 245 a manželka Jana Žáčková, bytom
Čadca, SNP 737/32 do BSM,
c) pozemok p.č. KNC 4576/9, trvalý trávny porast o výmere
820 m2 za cenu 15,- €/1m2 manželom Ján Materanka
a manželka Katarína, obidvaja bytom Čadca, A.
Bernoláka 2615/5 do BSM,
d) pozemok p.č. KNC 4576/15, trvalý trávny porast
o výmere 820 m2 za cenu 15,- €/1m2 Petrovi Pavelkovi,
bytom Čadca – U Hluška, SNP 130/56 a Stanislave
Kromkovej, bytom Čadca, Janka Kráľa 2591/3 každému
v podiele ½,
e) pozemok p.č. KNC 4576/10 trvalý trávny porast o výmere
822 m2 za cenu 15,- €/1m2 manželom Martin Švancár,
bytom Čierne 985 a manželka Jana Švancárová, bytom
Čierne 1027 do BSM,
f) pozemok p.č. KNC 4576/12, trvalý trávny porast
o výmere 820 m2 za cenu 15,- €/1m2 manželom Peter
Vrškový a manželka Zuzana, obidvaja bytom Čierne 163
do BSM.
7. Cenu za odpredaj pozemkov určených na zastavanie
v lokalite Sihla v čiastke 15,- €/1m2.
8. Odkúpenie pozemku p.č. KNC 6180/23, trvalý trávny porast
o výmere 412 m2 za cenu 4,- €/1m2 od Jozefa Vyšlana, nar.
18. 8. 1969, bytom Čierne č. 618.
9. Prenájom pozemku p.č. KNC 3627 v k. ú. Čierne pre
Váhostav-Sk-Prefa, s.r.o., Horný Hričov do 31. 12. 2015.
10. Úpravu rozpočtu preneseného výkonu materských
a základných škôl :
a) Materská škola Ústredie na sumu 4.708,- €.
b) Základná škola s MŠ Čierne Vyšný koniec pre materskú
školu na sumu 4.197,- €.

bude vás zaujímať...
c) Základná škola Čierne - Ústredie bežné výdavky celkom
303.297,- € (+ výdavky na asistenta a vzdelávacie
poukazy).
d) Základná škola s MŠ Čierne Vyšný koniec bežné výdavky
celkom 357.783,- € (+ výdavky na asistenta a vzdelávacie
poukazy).
e) Základná škola Čierne - Ústredie :
- zníženie rozpočtu z výdavkov na prevádzku vo výške
7.480,- €,
- zvýšenie rozpočtu na mzdy a odvody vo výške 7.480,- €,
- zvýšenie vlastných príjmov vo výške 1.056,- €,
- zvýšenie výdavkov na prevádzku vo výške 1.056,- €,
f) Základná škola s materskou školou Čierne Vyšný koniec
Základná škola :
- obec poskytne finančné prostriedky na 5%-né
spolufinancovanie projektu školy,
Materská škola :
- zníženie rozpočtu na mzdy a odvody vo výške 1.380,- €,
- zvýšenie rozpočtu na prevádzku vo výške 1.380,- €,
Školský klub :
- zníženie rozpočtu na mzdy a odvody vo výške 100,- €,
- zvýšenie rozpočtu na prevádzku vo výške 100,- €,
Školská jedáleň :
- zníženie rozpočtu na mzdy a odvody vo výške 700,- €,
- zvýšenie rozpočtu na prevádzku vo výške 700,- €,
11. Ľudmile Čaneckej, bytom Čierne č. 116 materiálnu výpomoc
vo výške 200,- €.
12. Odpustenie poplatku za teplo Príspevkovej organizácií TES
Čierne v prenajatých priestoroch od obce vo vykurovacom
období 8/2008 – 8/2009 vo výške 429,44 €.
13. Navýšenie príspevku na zimnú údržbu ciest vo výške 2.400,€ na základe žiadosti Príspevkovej organizácie TES Čierne.
14. Zákaz
organizovania
diskoték
a tanečných
zábav
v priestoroch hotela Magistrál v Čiernom od 12. 11. 2009.
15. Presun finančnej čiastky vo výške 850,- € z položky určenej
na údržbu do položky určenej na činnosť Športového klubu
Čierne.
III. n e s c h v a ľ u j e :
1. Žiadosť p. Antona Kromku, Čierne č. 1134/5 o prenájom
pohostinstva Športklub.
IV. ruší :
1. Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Čierne č.
5/II/6/2009 zo dňa 25. 8. 2009.
2. Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Čierne č.
5/II/11/2008 zo dňa 19. 8. 2008 a uznesenie č. 4/II/8/2009 zo
dňa 25. 6. 2009.
JUDr. Jozef Potočár

Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc
Už tretí rok je obec zaťažená realizáciou stavby ,,Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“. Nakoľko vybudovanie
kanalizačných stôk a vodovodných vetiev sa dotklo takmer všetkých miestnych komunikácií a štátnych ciest pretínajúcich obec,
zaťaženie pociťuje každý obyvateľ. Nie všade vznikol dostatočný priestor umožňujúci rýchly postup pokládky potrubí, a preto boli
stavbou dotknuté aj susediace pozemky a záhrady popri miestnych komunikáciách. Aj keď generálnym dodávateľom stavby je
Váhostav-SK, a. s. Žilina, práce realizovali v subdodávke rôzne menšie stavebné firmy a tu sme mohli pozorovať rôzne prístupy
jednotlivých firiem k uvedenej stavbe. Boli úseky, kde práce prebehli bez toho, aby občania mali zamedzený prístup k svojim
rodinným domom, ale boli lokality, kde sa niektorí dodávatelia doslova „zakopali“ na niekoľko týždňov, aj mesiacov a nebolo možné
práce ukončiť.
V súčasnosti môžeme povedať, že výkopové práce na kanalizačných stokách a vodovode sú ukončené a podľa preberacích jednaní,
ktoré sa konali v novembri, ostalo niekoľko nedorobkov brániacich spusteniu stavby do skúšobnej prevádzky. Tieto nedostatky sa
postupne odstraňujú.
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K spusteniu vybudovaného systému v našej obci a vlastne v celej doline je potrebné prepojenie kanalizačného zberača v lokalite
Fonšov a Gregušov (Čierne - Skalité) a v miestnej časti Podzávoz v Čadci. Tieto prepojenia sa realizujú a podľa vyjadrenia
dodávateľa Váhostav – SK by mali byť ukončené vo februári 2010. To znamená, že až po tomto termíne bude možné napájanie
rodinných domov a iných objektov na zhotovené siete.
Konečná úprava miestnych komunikácií sa realizuje priebežne. V roku 2007 sa asfaltovým krytom upravilo 2600 m miestnych
komunikácií a 400 m ryhy bolo dobetónovaných. V tomto roku sa položilo 2800 m asfaltového povrchu a 550 m betónového povrchu
miestnych komunikácií. Na rok 2010 ostalo upraviť 6 200 m povrchov asfaltových a 300 m dobetónovaním. Podľa vyjadrenia
investora, tieto práce plánuje ukončiť do konca júla 2010.
Ešte môžeme uviesť niekoľko čísiel, ktoré znamenajú, čo všetko sa na území obce realizovalo. Je vybudovaných 4 315 m
kanalizačného zberača, 17 880 m kanalizácie a 608 ks kanalizačných odbočiek, 10 280 m vodovodu a 395 ks vodovodných prípojok,
5 429 m privádzača vody, 1 627 m výtlačného potrubia do vodojemu pri upravovni vody, 1 244 m výtlačného potrubia do vodojemu
Psiarky, rekonštrukcia vodojemu Psiarky, rekonštrukcia a rozšírenie čerpacej stanice u Benčíkov (pri zastávke ŽSR), 4 ks
prečerpávacích staníc na kanalizačnom zberači, 5 ks elektrických prípojok a jedna trafostanica.
Ing. Jozef Kubica

Separovaný zber
Predpokladané náklady na komunálny odpad a čistotu obce v roku 2009
1. Priame náklady na zber, odvoz a uskladnenie
komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu (ďalej len KO a DSO)
66 496,91 €
2. Priame náklady na separovaný zber
15 940,28 €
3. Poplatok za uloženie odpadu
4 692,06 €
4. Ostatné náklady súvisiace s KO a čistotou obce
4 315,20 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Spolu náklady na čistotu obce cca
91 444,45 €
(2 754 855,-Sk)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

6. Príjem v rámci KO a DSO:
- separovaný odpad
2 484,- €
- poplatok právnické osoby
4 183,- €
- poplatok občania + chalupári 50 806,- €
Príjem spolu:
54 473,- €

(74 832,-Sk)
(126 017,-Sk)
(1 530 581,-Sk)
(1 731 431,-Sk)

7. Rozdiel medzi nákladmi a príjmom je 33 971,- €
(1 023 410,-Sk)
8. Množstvo KO a DSO odvezeného na skládku cca 1095 t
9. Vyseparované množstvo
123 t

Na základe uvedeného je zrejmé, že čiastku 33 971,-€ (1 023 410,-Sk) musí uhradiť obec zo svojho rozpočtu. Náklady na komunálny
odpad, drobný stavebný odpad a čistotu obce v roku 2009 narástli oproti roku 2008 o 11 620,-€ (350 000,-Sk). Chceme uviesť, že pri
návrhu a schvaľovaní poplatku za KO a DSO pre rok 2010 sa bude vychádzať z nákladov roku
2009 a je pravdepodobné, že poplatok bude mierne navýšený.
V polovici roku 2009 sa začalo s rozšíreným zberom TKO aj z tých lokalít, kde boli
v minulosti umiestnené kontajnery. Nezaobišlo sa to bez komplikácií a problémov, niektoré
z nich naďalej pretrvávajú. Firma JOKO KONDEK v obci Čierne určila na zvoz odpadov 2
dni v poobedňajších hodinách. Pri veľkom množstve popolníc je tento harmonogram zvozu
nedostačujúci a dozber pokračuje aj nasledujúci tretí deň. Preto žiadame občanov, aby smetné
nádoby mali vyložené až do ukončenia zberu. Každú sťažnosť je treba hlásiť neodkladne, aby
sa problém dal riešiť okamžite s firmou JOKO, alebo obecným úradom. Firma JOKO
KONDEK upozorňuje občanov, aby popolnice určené na odvoz, boli opatrené štítkom
a umiestnené na viditeľnom a dostupnom mieste, inak nebudú odobraté. Dúfame, že sa systém
zberu tuhého komunálneho odpadu aj za pomoci občanov podarí zdokonaliť k spokojnosti
občanov, ako aj odberateľskej firmy.

Upozorňujeme občanov, ktorí nemajú zaplatené poplatky za odvoz tuhého komunálneho odpadu, aby tieto poplatky
uhradili na Obecnom úrade v Čiernom, alebo bankovým prevodom, a týmto predchádzali ďalším zákonným postupom
a sankciám.

Rozpis separovaného zberu na I. štvrťrok 2010
DRUH

PLASTY

SKLO

DÁTUM

DÁTUM

Vyš. koniec
18.1.2010
Niž. koniec
19.1.2010

Vyš. koniec
1.3.2010
Niž. koniec
2.3.2010

Vyš. koniec
3.2.2010
Niž. koniec
4.2.2010

Vyš. koniec
31.3.2010
Niž. koniec
1.4.2010
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bude vás zaujímať...

V deň zvozu je potrebné vrecia vyložiť na miesto dostupné pre zberný voz. Zvoz bude realizovaný od 6.30 hod. Firma vrecia
neodoberie, ak bude vo vreciach komunálny odpad a vrecia nebudú opatrené čiarovým kódom. V prípade nejasností č. tel. 4373119,
0905182928.
Vyseparované množstvá v kg za rok 2009:
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl

plasty
427
566
517
1.137
1.307
1.722
331

VKM
58
60
112
128
167
186
2

kov.obaly
14
13
18
72
1.060
15
2

sklo
6000
7800
4600
15.200
8210
6025
2500

papier

400
420
3.490
Miroslava Kubaláková

OZNÁMENIE OBCE ČIERNE
Obec Čierne ponúka na predaj pozemky v lokalite Čierne – Ústredie, miestna časť SIHLA. Tieto pozemky sú určené
na výstavbu rodinných domov. Vybavené sú všetkými inžinierskymi sieťami – teda vodovodná prípojka, kanalizácia,
elektrická prípojka .
Cena za pozemok je vo výške 15 €/m2.
1. pozemok C-KN 4576/6 trvalo trávny porast o výmere 820 m2
2. pozemok C-KN 4576/8 trvalo trávny porast o výmere 820 m2
3. pozemok C-KN 4576/11 trvalo trávny porast o výmere 823 m2
4. pozemok C-KN 4576/14 trvalo trávny porast o výmere 820 m2
5. pozemok C-KN 4576/16 trvalo trávny porast o výmere 763 m2
6. pozemok C-KN 4576/17 trvalo trávny porast o výmere 1113 m2
7. pozemok C-KN 4576/18 trvalo trávny porast o výmere 1113 m2
8. pozemok C-KN 4576/19 trvalo trávny porast o výmere 970 m2
9. pozemok C-KN 4576/20 trvalo trávny porast o výmere 975 m2

Oznam pre občanov
Snehová kalamita, ktorá postihla v októbri i našu obec, má za následok množstvo polámaných stromov. Škody vznikli
i v poraste brehu rieky a potokov. Správca toku povodie Váhu nestihne vykonať všetky práce na území Kysúc spojené
s touto kalamitou. Obec Čierne preto dohodla s touto organizáciou nasledujúci postup. Občania, ktorí majú záujem
vyrezať drevo v poraste brehu rieky alebo potoka, sa prihlásia na obecnom úrade. Pracovník obce s daným občanom
dohodne miesto a spôsob výrubu týchto polámaných drevín. Takto vyrezané, polámané dreviny si môžu občania
bezplatne odviezť domov.

Vyberáme z kroniky obce
Rok 1956- 20. septembra napadlo dvadsať centimetrov snehu. Zmrzlo ovocie a polámalo veľa stromov.
Rok 1959 -občania odpracovali bezplatne 15-tisíc brigádnických hodín.
Rok 1960 - v obci bolo evidovaných 658 kráv, 60 koní, 538 ošípaných, 252 husí a 2 662 sliepok.
Rok 1964 - namiesto starého dreveného mosta pri kostole bol daný do užívania nový most.

Silvester na Trojmedzí
Pozývame občanov na turistický výlet na Trojmedzie, ktorý sa uskutoční dňa 31. 12. 2009. Odchod bude o 22:00 hod.
spred Kostola sv. Petra a Pavla v Čiernom. Trasa pôjde Gorilovým potokom. Chceme uvítať Nový rok na Trojmedzí
spoločne s občanmi Českej a Poľskej republiky.
Organizátor: Obec Čierne a turistický klub Aha.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce
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Opatrnosti nikdy nie je dosť

Š tyridsaťročný Vinco sa pred mesiacom vrátil z výkonu trestu odňatia slobody. Trest si odpykával v II. nápravnovýchovnej skupine
v Leopoldove vo výmere 3,5 roka. Odňatie slobody dostal za lúpežné prepadnutie podľa § 234 Tr. zákona. Keď sa vrátil, začal sa
priateliť s dvoma Rómami, ktorí mali už nemalé skúsenosti v oblasti trestnej činnosti. Stretli sa na stanici v Čadci pri pive a od tej
doby ich stretávania boli čoraz častejšie. Pili väčšinou pivo a zakaždým platil iný. Nakoniec sa vždy dohodli, najmä keď dochádzali
peniaze. „Mali by sme „operovať“ čo najďalej od domu, aby bolo na nás čo najmenšie podozrenie,“ rozhodol Vinco, ktorého rešpektovali obaja Rómovia. „Musíme byť čo najopatrnejší, Vianoce sa blížia a policajti sú čoraz opatrnejší a neúprosnejší,“ poučoval Vinco
ticho vo vlaku. Rómovia len pokyvovali hlavami. Smerovali priamo do Kysuckého Nového Mesta. Zamierili do Radole. Začalo sa
stmievať. V Radoli zostali v krčme a dali si ako obyčajne po pive. Večer po ôsmej si všimli opitého, asi 50-ročného, slušne oblečeného pána, ktorý tackajúc sa zamieril do dediny. Našej trojici nebolo treba nič hovoriť. Vinco s kameňom v ruke udrel zozadu do hlavy
opitého muža. Muž padol, jeden Róm ho prehľadal a druhý dával pozor na okolie. „Stretneme sa pri benzínke,“ bol ich predošlý dohovor. Prepadnutie im vynieslo rovno 400 €. „Ideme domov,“ rozhodol Vinco a dohodli sa, že peniaze si rozdelia v utorok na stanici
vo vestibule. Ušlo sa im po 130 €. „V piatok večer sa stretneme tu, na stanici,“ povedal Vinco a rozišli sa každý domov. Poškodený sa
prebral až v noci od zimy a vtedy zistil, že ho okradli. Volal policajtov, no už bolo neskoro. Policajti sa snažili ako len mohli, no zatiaľ
šťastie prialo páchateľom. Nikto ich nepoznal a stopy po sebe nezanechali.
„Do piatku je ďaleko, mohli by sme podniknúť niečo na vlastnú päsť,“ dohováral starší Róm. „Ja by som navrhol obchod v dedine, už
tam majú vianočný tovar.“ Nakoniec sa dohodli na stredu. Pred polnocou sa presvedčili, že je v okolí ticho a kameňom rozbili zadný
oblok na predajni. Rinčanie skla si nikto nevšimol, a tak malým oblokom preliezť nemal mladší Róm žiaden problém a už bol medzi
regálmi. Starší strážil. Donesené vrece sa rýchlo naplnilo čokoládou, pivom v konzervách, alkoholom, vínom a cigaretami. Zlodeji
ledva pretiahli vrece cez okno a dychčiac smerovali domov. Bola ešte tma, keď ukrývali nakradnutý tovar v skrýši v chodbe pod dlážkou. Krádež v obchode bola nahlásená na polícii až na druhý deň ráno. Žiadne stopy neboli nájdené. V dohodnutý deň sa trojica zlodejov stretla v Čadci na stanici. Husto pršalo. „Mali by sme sa poobzerať po krčmách a tento raz nejsť ďaleko, keď prší, navrhol Vinco.
Všetci súhlasili. Pozorne sledovali skupinku podnapitých baníkov, ktorí vystúpili z vlaku a rozchádzali sa domov. Keď jeden
z baníkov zamieril pešo po chodníku na Podzávoz, Vinco ho zozadu praštil po hlave, až padol. Ďalší dvaja lúpežníci okamžite prehliadli ležiaceho. „Stačí, ideme,“ rozhodol Vinco. Všade ostalo ticho. Ulúpili celkom 2 000 € a boli spokojní. Poškodený oznámil na
polícii prepad až ráno. Baník prišiel o celú výplatu. Stopy neboli zistené. Na polícii to vrelo, chystali akciu proti zlodejom.
Predvianočná doba vždy aktivizuje zlodejov. Na kriminálke tipujú páchateľov, ktorí sa vrátili z výkonu trestu odňatia slobody a najmä
to, z čoho žijú, čím sa teraz zaoberajú, kadiaľ sa pohybujú a s kým udržiavajú kontakty. Polícia tak získava cenné informácie
o zločineckom podsvetí, čo má pre prácu kriminálky cenu zlata. Trojica zlodejov sa rozhodla, že do Vianoc sa zamerajú na tovar nábytkárskeho charakteru a peniaze. Kradnúť nábytok nie je ťažké, lebo nikto nečaká, že sa niekto odváži vykradnúť predajňu
s nábytkom, práve kvôli objemnosti tovaru. „Ty si ale dilino, nikto ti nekáže ísť do obchodu, ale sú bohatí gadžovia, ktorí majú pekné
veci už doma, či nie?“ zahriakol Vinco jedného z z Rómov, ktorý o nápade zapochyboval. „Máš pravdu, Vinco.“ „Zapamätajte si, že
najprv musíte urobiť obhliadku a až potom ísť naisto,“ poúčal ďalej Vinco. „Ponúkať môžete hocičo, napríklad nože, príbory, vŕtačky,
píly a podobne. Vyskúšame to v piatok poobede tu v Milošovej a pôjdeme smerom na Mosty. Každý prineste, čo máte doma nepotrebné,“ poúčal Vinco a rozišli sa domov.
V piatok sa stretli. Chválili sa, čo kto ponúkal. Kotúčová píla, ručná vŕtačka, sada vrtákov. „Dobre, to stačí. Pamätajte si dom, a kde je
čo v dome vo vnútri cenné. Ja pôjdem hneď za vami. Stretneme sa hore pri obchode,“ končil ticho Vinco. Nič nebolo treba viac vysvetľovať. Obaja Rómovia išli asi 100 metrov vpredu. Nemali šťastie, nikto ich nevpustil do domu a väčšinou ich každý odháňal preč.
Až hore pri obchode sa im náhodou podarilo predať nože a vrtáky pod cenu. Skoro všade púšťali na nich psov a len náhodou nedošlo
k pohryznutiu. Späť cestovali z Mostov vlakom do Čadce, kde išli do staničnej krčmy na pivo. Pri pive sa dohodli, že ešte predsa len
skúsia aspoň jednu akciu spoločne, a to v rodinnom dome v Milošovej. Stanovili si termín po výplate. Objekt určil najmladší Róm.
Z Čadce išli autobusom a vystúpili až pri krčme v Milošovej. Zamierili do krčmy „U Jeleňa“ na pivo. Krčma bola prázdna, tak vypili
po dve pivá a odišli smerom k rodinnému domu. V dome bola tma. „Počkáme, aby sme neboli prekvapení,“ upozornil Vinco. Sotva to
dohovoril, odkiaľsi vybehol vlčiak a pustil sa bez milosti do Rómov. Zachránil ich domáci pán, keď psa odvolal. Hneď volal na políciu. Vinco a dvaja Rómovia boli predvedení na políciu na výsluch. Keďže dôkazy neboli žiadne, po výsluchu boli prepustení na slobodu a znova sa stretli pri pive na železničnej stanici v Čadci. „Zišlo by sa aj zarobiť nejaké eurá,“ navrhli obaja Rómovia. Vinco
súhlasil, a tak začali tipovať obeť. Najlepšie bude, keď sa rozdelíme na dve skupiny. Rómovia išli sami a Vinco tiež sám. Rómovia
zaútočili päsťami, no mladík, ktorý bol napadnutý, dosť dobre ovládal sebaobranu a po prvej rane išiel Róm na zem. Róm sa horkoťažko pozviechal a z úst mu tiekla krv. Starší Róm sa zľakol a ušiel domov. Vinco zaútočil papekom na mladíka pod vplyvom alkoholu, až padol k zemi. Dobrovoľne vydal Vincovi 100 € a Vinco išiel spokojný. „Takto je to bezpečnejšie,“ prehlásil Vinco, keď bol
v bezpečí. Vinco zatiaľ ani netušil, že onedlho bude sedieť a nie nakrátko. Naši dvaja Rómovia húževnato premýšľali, čo ďalej, no
celý deň nevymysleli nič. Nakoniec sa večer vybrali na železničnú stanicu do Čadce. Do Vianoc chýbalo ešte 14 dní, a tak ich aktivita
rástla každý deň. Netrpezlivo očakávali piatok, kedy sa vracali učni, žiaci, ale najmä robotníci z Třinecka a Ostravska domov. Pred
Beskydom čakali prikrčení medzi autami na obeť. Baník netušil, čo ho čaká a nevšímavo išiel k autu, keď dostal šupu do hlavy. Padol
na zem a išla mu krv z úst. Okamžite ho prehliadli a vzali mu celú výplatu – 550 €. Utekali do stanice, kde padli do pasce hliadkujúcim policajtom a boli eskortovaní na políciu. Korisť odovzdali a doznali sa ku všetkému. Za dve hodiny sa tam ocitol aj Vinco za
lúpež. Ku všetkému sa priznal. Súd všetkých troch vzal do väzby a namiesto pohodlia sa ocitli vo väznici v Žiline. Najmladší Róm
celé Vianoce preplakal a sľuboval, že sa polepší.
JUDr. Pavol Slovák
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Narodenie Pána
Na celom svete majú vianočné sviatky veľa tradícií, zvyklostí a symbolov. Je ale nejaký symbol, ktorý je
známy na celom svete? Takýto symbol existuje a nazýva sa Betlehem. Všade poznajú ľudia obraz malebného mesta, v ktorom dominuje malý dom, v dome leží v jasliach dieťa, nad ním stojí muž a žena, okolo
neho pastieri, pred ním kľačiaci traja mudrci a obraz doplňujú rozličné zvieratá.
Aj vy ste, milí bratia a sestry, k svojmu vianočnému stromčeku postavili betlehem, možno z papiera alebo z drevených figúrok. Betlehem sme postavili aj v
našom kostole. A možno keby sa nás niekto opýtal, načo to robíme, asi by sme
odpovedali: Aké by to boli Vianoce bez betlehema? Táto krásna vianočná noc
nám však hovorí, že nestačí mať doma a v kostole najkrajší vianočný symbol k
doplneniu idylickej atmosféry. Symbol betlehema má rozhodne hlbší zmysel.
Aký? Predovšetkým nám hovorí, že v jednej noci sa na zemi narodil Boží Syn,
Ježiš, narodený z Nepoškvrnenej Panny. V tom momente sa stal svet krajším. V
tomto momente sa Ježiš stal naším súrodencom. Odvtedy je naša zem najkrajšou, najvznešenejšou zo všetkých telies vesmíru. A keďže v skutočnom Betleheme bola atmosféra lásky, stal sa Betlehem symbolom lásky. Betlehemský
Ježiš, keď vyrástol, chcel atmosféru z Betlehema preniesť na celý svet. Preto
najviac hovoril o láske. O láske Božej k všetkým ľuďom, o láske medzi ľuďmi
navzájom. Svätý Otec, keď sa prihováral k mládeži v Nitre, povedal aj prekvapivé a krásne slová: „Som vďačný Pánu Bohu a som rád, že som mohol prísť do starobylej Nitry, ktorá je
Betlehemom kresťanstva na Slovensku.“ Týmito slovami Sv. Otec nevyzdvihol len historický význam Nitry
pri šírení kresťanstva na Slovensku, ale zároveň naznačil, že Betlehemom sa môže nazývať aj každé miesto na svete, odkiaľ sa šíri viera a láska. Betlehemom by sa mala stať každá naša kresťanská rodina, ktorá
je naplnená vzájomnou láskou. Všetci jej členovia by mali mať ducha lásky a zbožnosti nielen cez vianočné sviatky, ale aj vo všedných dňoch ich vzájomného života. Betlehemom by sa mala stať aj naša farnosť.
Vzájomná láska medzi veriacimi, ochota vzájomne a nezištne si pomáhať, túžba nežiť v nepriateľstvách,
mať cirkevného ducha, sú predpokladom, že aj farnosť sa môže stať živým Betlehemom. Živým Betlehemom sa môže stať aj každý človek. Lebo každý, kto šíri lásku v zamestnaní, v škole, na každej spoločenskej udalosti, kto sa nehanbí vyznávať svoju vieru, stáva sa Betlehemom tam, kde sa práve nachádza. Za
niekoľko dní papierový betlehem poskladáme, figúrky dáme do krabice a odložíme ich na rok na nejaké
miesto, aby nám nezavadzali. Ja vám všetkým želám, aby nikto z vás neodložil ducha Betlehema z vašich
rodín, z vašich sŕdc, z našej farnosti.
Cez Vianoce sa nám Kristus nežne prihovára: Dovolíš, aby som sa narodil aj v tebe? Dovolíš konečne
svojmu Bohu, aby v tvojom živote hral rolu, ktorá mu právom patrí? Prestaneš mi klásť prekážky, aby som
u teba prebýval a pôsobil v tebe ako otec a radca, prameň svetla a dobroty, zdroj sily a múdrosti?
Aká bude naša odpoveď? Zatreskneme dvere ako voľakedy Betlehemčania so slovami: V tomto dome niet
miesto pre teba!?
Alebo budeme ľudskejší a povieme: Ja mám iné záujmy!? Ty nepasuješ do môjho života. Tvoje požiadavky
by znamenali mnoho nepríjemných zmien v mojom živote, skrátka bol by si mi na obtiaž. Chcem si trocha
užiť, chápeš? Teraz to naozaj nejde. Išli by sme si jeden druhému na nervy.
Ale Ježiš sa nevzdáva. Príde znova a zaklope. Ako keby zabudol, že sme ho už vlani a predvlani, ba celý
rad dlhých rokov odbíjali od dverí svojho srdca. Zaklope a opýta sa: Prijmeš ma v tomto roku? Čo odpovieme tentoraz? Azda znova: Daj nám pokoj!? Alebo prehodíme: Pane, obišli sme sa bez teba v minulosti
a obídeme sa bez teba aj v budúcnosti. Choď tam, kde potrebujú tvoju pomoc. Azda dajaká babka alebo
chorí v nemocnici a starobinci sa potešia tvojej ponuke. Ale my nevieme, čo by sme si s tebou počali. Boh
by však nebol Otcom, Ježiš by nebol Spasiteľom, keby sa dal len tak jednoducho odbiť. Veľmi dobre vie,
ako končievajú ľudia, ktorí sa dopustili chyby spoliehať sa len na seba, ktorí sa stali obeťou svojho sebectva. Preto Ježiš neprestane klopať a prosiť: Chcem sa narodiť aj vo vašich srdciach. Možno niekto spomedzi nás sa práve v tieto Vianoce otvorí Ježišovi a dovolí mu vstúpiť do svojho života. Čoskoro pozná, že
Ten, ktorého pokladal za obťažovateľa, mravokárcu, za nebezpečenstvo pre život, je skutočne tým, za ktorého sa vydáva. Nositeľom spásy, prameňom pokoja a svetla, sily, múdrosti a hlbokej radosti. Želám vám
zo srdca, aby ste všetci mohli po Vianociach povedať: Dnes sa narodil Spasiteľ sveta aj v mojom živote.
Lebo len potom bude mať vianočná účasť v kostole zmysel. Alebo budeme čakať ďalší rok?
Mali by sme mať v tejto chvíli radosť z toho, že Boh dal každému z nás jedinečné schopnosti a dary. Z
vianočnej slávnosti by mal každý odísť s radosťou, že je Bohom obdarovaný a s túžbou, že chce svoje dary
lepšie využívať ako doposiaľ. Predovšetkým však s predsavzatím, že všetko budeme robiť tak, aby nás to
ešte viacej priblížilo k Bohu. Ak sa pre toto rozhodneme, pochopili sme zmysel Vianoc.
Ktosi povedal, že Sv. Otec odletel zo Slovenska a všetko sa vrátilo do starých koľají. Ak by to bola pravda,
bola by to tragédia. My veríme, že to úplne pravda nie je. Ale takou istou tragédiou by bolo, keby sme sa

str.9

ČAS

duchovné slovo

aj my po skončení vianočných sviatkov znova vrátili do starých koľají. Ja vám prajem, aby sa to nikomu z
vás nestalo.
Počúvajme, ako spomínal na jedny svoje Vianoce najznámejší a najväčší dnešný operný spevák Luciano
Pavarotti. „Mal som 40 rokov. Bol som bohatý, slávny, na vrchole popularity. Množstvo práce a veľký úspech mi však zruinovali ducha. Dosiahol som všetko, čo sa dá, ale to vo mne vyvolávalo pocit znudenia a
nechuti. V rodine som si dokonca prestal rozumieť so ženou a dcérami. Dňa 22. decembra 1975 som sa
vracal lietadlom z Ameriky do Talianska. Bol som pohrúžený do svojich myšlienok. Už sme mali pristávať,
keď pilot ohlásil, že je hmla a nemôže pristáť. Urobil ešte niekoľko okruhov a pokúsil sa o pristátie. Nepristal však presne. Keď sa lietadlo dotklo nerovného terénu, krídlo sa nachýlilo a prasklo na polovicu. Jeden
z motorov vyletel ako z praku a druhý tiež odpadol. Lietadlo pokračovalo v svojom šialenom behu, strašne
nadskakujúc. Keď sa kýpeť krídla dotkol zeme, lietadlo sa otočilo okolo seba a rozlomilo sa na dve časti.
Vo vnútri panoval chaos. Ľudia kričali, plakali, volali o pomoc. Tej noci, keď som bol už konečne doma pri
žene a dcérach, pochopil som, aký pekný a cenný je život. Všetko sa mi zrazu stalo dôležité: popílené drevo v ohrade, psi, ktorí skákali okolo mňa, starý oblek, každý kút môjho domu. Nemohol som zažmúriť oka.
Chodil som po izbách a pozeral na spiace dcéry. Nuda a apatia, ktoré ma už celé mesiace ťažili, úplne zanikli. Nasledujúcich niekoľko dní dovolenky som prežíval v eufórii dieťaťa. Pomáhal som doma robiť jasličky a počúvanie kolied ma nútilo do plaču. Začal som pri betlehemskej biede môj druhý život.“

Zjavenie Pána
Vedieť rozlišovať patrí medzi schopnosti človeka. Sú rozlišovania menej a viac dôležité. Rozlíšiť kvalitu
tovaru v obchode nie je také dôležité, ako rozlíšiť napríklad jeden názor od druhého. Ale ani to nie je také
dôležité, ako rozlíšiť napríklad medzi pravdou a klamstvom. A najhlavnejšie je vedieť rozlíšiť medzi Božím
učením a medzi učením ľudským. V duchu Vianoc by sme mohli povedať, že treba vedieť rozlišovať medzi
hviezdami, ktoré nás privádzajú ku Kristovi a medzi hviezdami, ktoré nás od neho odvádzajú. Betlehemská hviezda je symbolom svetla, ktoré privádza k Ježišovi. Tento symbol svetla má v dejinách spásy rozličné podoby. Bolo to predovšetkým evanjelium, ktoré sa stalo svetlom pre celé národy. Je to Božia príroda, ktorá pozdvihuje myseľ človeka k Bohu. Pre iných takýmto svetlom bol zážitok z modlitby, alebo z Eucharistie. Niekedy aj stretnutie s duchovne bohatým človekom môže byť svetlom.
V posledných rokoch sa na slovenskom nebi objavujú aj falošné hviezdy. Ich snahou je, odviesť ľudí od
Eucharistie, od Ježiša a napokon aj od viery v Boha. Cirkev má úctu pred všetkými náboženstvami a ľudskými túžbami po Bohu. Vedie však svojich členov, podobne ako Mojžiš na púšti Izraelitov, aby sa neklaňali cudzím a nepravým bohom. Prvou falošnou hviezdou sú sekty. Všetky majú jeden cieľ: odviesť ľudí od
Eucharistie. Žiadna sekta, či už agresívnejšia alebo kultúrnejšia a pozitívne zameraná na ľudí, nemá úctu k
Eucharistii. Preto dnes vidíme, že veľa slabších a zmanipulovaných katolíkov odchádza od oltára. Heslom
sektárov je: žiadny kostol, žiadne sv. prijímanie! Druhou falošnou hviezdou sú náboženstvá Východu. Tieto náboženstvá majú vytvorený silný a bytostný vzťah k Absolútnu. Vytvorili počas svojich dejín množstvo
technických pomôcok, ktorými sa dá pomôcť človeku zamerať sa na Boha. Niektoré prvky z jogy sú ako
pomôcka na meditáciu prijateľné aj pre kresťana. Nebezpečenstvo východných náboženstiev spočíva v
tom, že odvádzajú ľudí od Krista. Oni si nevedia predstaviť, že by Boh mohol navštíviť zem, prebývať medzi ľuďmi a posväcovať ich život. Ježiš je pre nich neprijateľný. Treťou falošnou hviezdou je psychoanalýza. Je to náhrada namiesto sviatosti zmierenia. Netreba ísť na sv. spoveď, vyznať svoje hriechy a stretnúť
sa s milosrdným Bohom. Stačí navštíviť psychoanalytika. On urobí poriadok v tvojom vnútri. Preskúma
tvoj život prinajmenej do tretieho pokolenia. Vyznáš hriechy svojich rodičov a starých rodičov a psychoanalytik ťa oslobodí od všetkých zlých skutkov, slov a myšlienok. Povzbudí ťa k tomu, že sa nemáš trápiť,
lebo za všetko môžu tvoji predkovia. Psychoanalýza odvádza človeka nielen od Eucharistie a Ježiša, ale aj
od Boha. Pre ňu je bohom človek.
Dnešná náboženská situácia vo svete je podobná reklamám na pracie prášky. Na trhu sa objavujú stále
nové náboženské hviezdy a vyhlasujú, že im ide viac o človeka a jeho šťastie ako tým predchádzajúcim.
Tento atak na človeka musí mať aj nejaký čiastočný úspech. Podmienený je často našou náboženskou nevzdelanosťou, našou túžbou po čomsi novom a naším zlým náboženským príkladom. Mudrcov svetlo
hviezdy doviedlo k Ježišovi. Dnes veľa falošných hviezd odvádza ľudí od Ježiša a Betlehema. Hľadajú spásu tam, kde ju nemožno nájsť. Prosme Boha o dar múdrosti, aby sme vedeli rozlišovať medzi pravým a
falošným.

Bohom požehnané Vianočné sviatky a Božou Láskou prežiarené všetky dni nového roka
2010
praje a vyprosuje - Stanislav Vnuk, duchovný správca farnosti Čierne.
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Protidrogová prevencia
Dňa 24. novembra sa v našej škole ZŠ Čierne - Ústredie uskutočnila prednáška spojená s besedou pre žiakov 6. a 7. ročníkov
s protidrogovou tematikou. Organizátorom bolo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v zastúpení pánom Ďuricom, lektorkou prednášky bola kapitánka policajného zboru JUDr. Durajová. Témou prednášky bol alkohol, fajčenie a drogy. Žiaci sa primeranou formou
dozvedeli, aké problémy tieto drogy spôsobujú, do akej miery sú nebezpečné. Všetci zúčastnení dostali darček – záložku, ktorá ich
informuje o drogovej problematike.
V týchto dňoch sme si pripomenuli aj svetový deň boja proti fajčeniu - 21. november. Je to deň, ktorý má upozorniť, že fajčenie je
nebezpečným zlozvykom. Už prvá cigareta, ktorá je zvyčajne zapálená v skupine, môže byť riziková. Závislosť na tabak vzniká rýchlo a je veľmi ťažké sa jej zbaviť. Každá vyfajčená cigareta skracuje život fajčiara o 8 minút.
Neskracujte si teda zbytočne svoj život!

Na záver som si pre vás pripravila doplňovačku. Pred každým výrokom je písmeno. Ak je výrok správny, písmeno vpíšte
do prázdneho políčka.
Charakteristické znaky fajčiara sú:
(K) Biele prsty. (J) Žlté zuby. (O) Zdravá výživa. (A) Nepríjemný zápach šiat. (N) Kašeľ. (P) Červené líca. (E) Zažltnuté
prsty. (R) Pevná vôľa. (Z) Čisté pľúca. (F) Cigarety. (A) Úzka krvná cieva. (J) Zadymené pľúca. (Č) Cigaretový dym.
(D) Svieži dych. (Í) Zápalky. (M) Slabá vôľa.

!
Mgr. Anna Sulková, protidrogová koordinátorka ZŠ Čierne – Ústredie

Dni voľby povolania
7. októbra 2009 sa v ZŠ Čierne – Ústredie uskutočnil Deň voľby povolania. Zúčastnili sa ho žiaci 9. ročníka. Celú akciu viedla pracovníčka CPPPP Čadca Mgr. Byrtusová. Deviataci získali nové poznatky, ktoré môžu využiť pri svojom rozhodovaní, čo by chceli
ďalej študovať.

Burza stredných škôl
Dňa 28.11.2009 žiaci 9. ročníka navštívili Burzu SŠ v Čadci. Naši deviataci získali ďalšie nové poznatky o stredných školách nielen
v okrese Čadca, ale aj v iných okresoch.
Mgr. Daniel Drastich, ZŠ Ústredie

Stolný tenis
Dňa 25.11. 2009 sa v športovej hale v Čadci uskutočnili Majstrovstvá v stolnom tenise družstiev žiakov ZŠ. Na turnaji sa
zúčastnili tieto školy z okresu Čadca - ZŠ Vysoká, ZŠ Svrčinovec, ZŠ Čierne VK, ZŠ Čierne – Ústredie, ZŠ Horelica, ZŠ Nová
Bystrica, ZŠ Oščadnica, ZŠ Podzávoz a ZŠ Čadca Rázusova.
Našu školu reprezentovali – Ladislav Kulla, 7.A, Erik Časnocha,
7.A, Dávid Hlúšek, 7.A a Tomáš Válek, 9.A.

Chlapci dosiahli veľmi dobré umiestnenie v silnej konkurencii.
Ladislav Kulla bol druhý najúspešnejší hráč turnaja, zaznamenal
len jednu prehru.
Celkové poradie:
1. ZŠ Čadca Rázusova
2. ZŠ Čierne – Ústredie
3. ZŠ Nová Bystrica
Mgr.Ján Valent, ZŠ Ústredie

ASTROSTOP
Kysucká knižnica v Čadci opäť privítala mladých astronómov, ktorí si chceli zasúťažiť. Táto súťaž je zaujímavá tým, že žiaci pri testovaní nepoužívajú papiere, ale majú tlačidlový systém napojený na počítač,
ktorý zaznamenáva ich odpovede.
V druhom kole sa hlásia tlačidlami o odpoveď, čiže rýchlejší získavajú najviac. Aby však neboli až takí
rýchli, za nesprávne odpovede majú mínusové body. Po týchto dvoch kolách sa vyberú piati najlepší, ktorí
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v semifinále hádajú päť tajničiek s astronomickou tematikou. Kto má šťastie, nahrá veľa bodov aj na
uhádnutých písmenách. Finále je veľmi napínavé, lebo dvaja najlepší odkrývajú časti obrázka, kým neuhádnu, čo obrázok skrýva. Aj tu je potrebná šťastná ruka pre odhalenie tej časti obrázku, ktorá navedie na
správnu odpoveď.
Zúčastniť sa tejto súťaže je veľmi poučné a zábavné. Žiaci sa veľa dozvedia aj od svojich súperov. Napriek tomu, že nám tento rok chrípka trochu nabúrala prípravy na túto súťaž, Martin Benko z 8.A si viedol
veľmi dobre, aj keď sa do finále neprepracoval.
Mgr.Eva Gábrišová, ZŠ Čierne – Ústredie

Šachové zlato i striebro na Čierne
Každý rok v jesennom období organizuje Centrum voľného času v Čadci okresný prebor žiakov základných a stredných škôl v
šachu. Inak tomu nebolo ani tento rok a 3. novembra 2009 si 36 žiakov a študentov okresu Čadca zmeralo svoje sily v šachových súbojoch.
Mladí šachisti zo ZŠ Čierne-Ústredie sú už známi svojou každoročnou účasťou. Tento rok za našu školu bojovali Jožko Straka, Dominik Trúchly a Martin Prívara. Všetci účastníci hrali v jednom turnaji. Šachisti zvádzali tuhé boje za šachovnicou, no napokon si aj
tento rok pohár víťaza kategórie chlapcov základných škôl odniesol Jožko Straka.
Veľmi cenný výsledok vybojoval šiestak Dominik Trúchly, ktorý stál na stupienku víťazov hneď vedľa Jožka a jeho hruď zdobila
strieborná medaila. Je to zatiaľ prvá šachová medaila, ktorú Dominik vybojoval a ja verím, že k nej budú pribúdať ďalšie. Profesionalitu za šachovnicou predviedol aj Martin Prívara, ktorý napokon obsadil 10. miesto.
Stará indická múdrosť hovorí, že šach je more, v ktorom môže mucha piť a slon plávať. Každý, kto ho hrá, vie, že šach je potešením,
ktoré rozvíja tvorivé myslenie, pamäť, fantáziu, presnosť a vôľu. Ja som rada, že tieto vlastnosti si prostredníctvom šachu rozvíjajú aj
čierňanské deti.
Ing. Slávka Jurčíková, ZŠ Čierne – Ústredie

Jožko Straka na Majstrovstvách sveta v šachu
V dňoch 12.-22.11.2009 sa v známom tureckom letovisku Antalya konali Majstrovstvá sveta mládeže v šachu. Svetová šachová mládežnícka špička si tu merala svoje sily v kategóriách do 8, 10, 12, 14, 16 a 18 rokov- zvlášť chlapci a dievčatá.
Slovenská šachová verejnosť (a nielen ona), si už vari ani nevie predstaviť, že by na takomto podujatí chýbal talentovaný Kysučan
Jožko Straka. Jožko reprezentoval Slovensko v kategórii do 16 rokov a odohral 11 náročných partií. V tejto kategórii súťažilo 119
šachistov z celého sveta a Jožko bol podľa ratingu nasadený ako 40. hráč. Vo svojich súbojoch sa stretol so šachistami z Indie, Egypta,
Arménska, Ukrajiny, Srbska, Holandska, Fínska, Nemecka, Rumunska, či s domácimi Turkami. Hoci začal prehrou s Turkom, dokázal
sa vzchopiť a húževnato bojoval, pričom piatich súperov porazil, s tromi remizoval a celkovo 3 partie prehral. Najviac si cení remízy
so 4. nasadeným Holanďanom a ratingovo silnejším Indom a Ukrajincom. Celkovo napokon obsadil 37. priečku, čo je o 3 miesta vyššie oproti nasadeniu a zaslúži si náš obdiv a pochvalu. Zlato i striebro v tejto kategórii putovalo do kolísky šachu – Indie.
Bojovať na takomto vrcholnom podujatí je nesmierne náročné. Hráč musí mať veľmi dobrú psychickú aj fyzickú kondíciu, veľa šachových vedomostí, kombinačných schopností, musí sa zodpovedne pripravovať na každú partiu a dodržiavať prísnu životosprávu. Za
toto všetko si Jožka vážime a prajeme ďalšie úspechy, nech to nabudúce tým Indom ukáže!
Ing. Slávka Jurčíková ZŠ Čierne-Ústredie

P ríjem né prežitie vianočných sviatkov,
v novom roku veľa šťastia, zdravia,
osobných i pracovných úspechov
želám e pracovníkom obecného úradu,
sponzorom , rodičom , žiakom
i ostatným obyvateľom obce.

Z am estnanci Z Š Čierne- Ú stredie
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Pasovanie prvákov
Každý rok sa na našej škole uskutočňuje program PASOVANIE PRVÁKOV. Tento rok sa pasovanie prvákov konalo 28.októbra
2009. Naši prváčikovia sľúbili kráľovi, že mu budú deväť rokov slúžiť, múdre, rytierske skutky plniť a svoju udatnosť prejavia
v deviatich umeniach: krasopise, krasočítaní, pravopise, počítaní, muzike, chémii, fyzike, šikovnosti rúk a tela, i reči cudzej. Kráľ si
postupne privolal k sebe každého prváčika a pasoval ho do cechu školského. Naši prváci sľúbili a odtlačkom prsta potvrdili, že sa stále
budú učiť, starších zdraviť, pomáhať tým, čo potrebujú pomoc a budú vždy hrdí na svoju školu. Keď to sľúbili, každý z prváčikov
dostal od princezien stužku, srdiečko a dekrét, na ktorom bol ich odtlačok prsta. Potom kráľovi, rodičom a svojim triednym učiteľkám
ukázali svoje predstavenie. Zábava pokračovala ďalej predstavením detského folklórneho súboru OZVENKY s pani učiteľkou Agnesou Čaneckou a mažoretiek TINA s pani Brnčovou. Teraz má naša škola o niekoľko rytierov viac.

Celý program režírovala Mgr. Dana Oravcová, ZRŠ.

Mladí kronikári ZŠ s MŠ Čierne Vyšný koniec
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Červené stužky
Do našej školy v októbri zavítali žiaci Gymnázia v Turzovke Júlia Jarošová, Dominika Bučková, Jakub Papaj a Lukáš Jurga informovať žiakov o HIV a AIDS. Na začiatku besedy vysvetlili, ako sa tieto choroby prenášajú a ako sa môžeme nakaziť. Pre umocnenie
slov nám študenti pustili krátky dokumentárny film, ktorý sa volal Anjeli. Je to film o deťoch, ale aj dospelých, ktorí sú nakazení
AIDS. Z nemocnice týchto nakazených odvedú sestry z misie sv. Jána do centra, kde sa o pacientov starajú . V centre pracuje i žena
menom Františka, ktorá pochádza zo Slovenska. Plynule hovorí po anglicky, a tak sa aj so všetkými rozpráva. V centre pracuje päť
sestričiek a dobrovoľníčky. Pacienti sú väčšinou černosi. A sú to malé deti. Keď niekto zomrie, sestrička ostatným deťom rozpráva
príbeh, ako si Ježiš do neba volá anjelov. Františka pochováva deti v bielych košieľkach s červenými stužkami. Chodí navštevovať
ľudí, ktorí v jej centre boli, ale odišli domov v lepšom stave.
Film bol poučný, ale aj smutný. Svetovým dňom boja proti AIDS je 1. december, symbolom tohto boja je červená stužka.

AIDS ( acqiured immunodeficiency syndrome) - Syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti. AIDS je posledné štádium HIV nákazy.
Hostiteľmi vírusu sú biele krvinky. Vírus sa nachádza v krvi, v uzlinách, v slzách, v slinách, v sperme, v sekréte krčka maternice,
v kostnej dreni a v mozgovom tkanive chorých osôb.
Inkubačná doba je 4-60 mesiacov- začiatok choroby vyzerá ako chrípka. Neskôr pretvárajúce ochorenia uzlín, zníženie hmotnosti,
únava, horúčka, hnačka, potenie sa v noci, ochorenia sliznice úst. Táto choroba sa nedá liečiť, iba spomaliť. Choroba je smrteľná.
Existujú dve formy vírusu HIV: HIV- 1, ktorý sa vyskytuje na celom svete a HIV- 2, ktorý sa vyskytuje v Afrike.
Cesty prenosu HIV:
-sexuálna (pohlavná)
-krvná
-z matky na novorodenca

HIV sa neprenáša:
-podávaním rúk, bozkávaním,...
-uštipnutím bodavým hmyzom
-vzduchom a vodou

Počet ľudí žijúcich s HIV je približne 40 miliónov. Na AIDS umiera 5 ľudí denne. Na Slovensku je 260 ľudí nakazených chorobou
AIDS, 32 ľudí na túto chorobu zomrelo, 56 ľudí je chorých na HIV, 60 % nakazených AIDS sú homosexuáli. Kampaň „Červené stužky“ je zameraná na boj proti HIV a AIDS a je venovaná predovšetkým mladým ľuďom.
Mladí kronikári zo ZŠ s MŠ - Vyšný koniec
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Udialo sa v kultúre
17. október 2009 - ROCKOVÝ KONCERT
Prísp. organizácia TES Čierne a kul. stredisko v Čiernom pripravili IV. ročník rockfestu BACK IN BLACK, na ktorom vystúpilo
päť výborných rockových kapiel zo Žilinského kraja: The Ochranki , The Renegades, Sklené Oči (Superstarista Miroslav Filo),
Garden Of The Madness, Stodola. Atmosféra bola vynikajúca. Minútou ticha sa zaspomínalo na zosnulého rockera Janka Krupca.
Vážime si účasť a príhovor starostu našej obce Ing. Pavla Gomolu na tejto akcii. Za spoluprácu ďakujeme Jurajovi Plichtíkovi
a všetkým kapelám za ich výkony.
23. október 2009 - Mesiac úcty k starším - stretnutie dôchodcov v Čiernom
Už tradične pre svojich seniorov starosta obce Čierne s
Komisiou kultúry, výchovy, mládeže, športu a sociálnych
vecí pripravili stretnutie dôchodcov. V kultúrnom programe
vystúpili deti z MŠ Čierne – Ústredie (pod vedením p. učiteľky Danky Kopečnej), mažoretkový súbor TINA zo ZŠ s
MŠ Čierne - Vyšný koniec (pod vedením p. Marty Brnčovej) a svojím spevom spestrila podujatie aj domáca FS
OZVENA. Nechýbalo ani občerstvenie a malý darček pre
každého pozvaného hosťa. Podujatie slovom sprevádzal Ján
Ďurica. Prítomným sa prihovorili aj prednosta ObÚ
v Čiernom JUDr. Jozef Potočár, ktorý predniesol aj slávnostný prípitok a predsedníčka KKVMŠ a soc. Vecí Mgr. Dana
Oravcová.
18. november – december 2009
ŽSK, KKS v Čadci a Obecná knižnica v Čiernom Vás srdečne pozývajú na výstavu fotografií členov Štúdia fotoamatérov regiónu Kysúc a na predajnú autorskú výstavu „VÝBER
Z TVORBY“ Jany Ratkošovej z Čadce, členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov Kysúc. Slávnostné otvorenie výstavy bolo
v stredu 18. 11. 2009 o 15. 30 hod. v Obecnej knižnici v Čiernom. V kul. Programe vystúpili deti z MŠ Čierne – Ústredie. Výstavu si
môžete v Obecnej knižnici v Čiernom pozrieť do konca decembra 2009 (vždy v pondelok od 8.00 – 16.00, v stredu od 8.00 –
17.00 a v piatok od 8.00 – 16.00). Všetky vystavované obrazy sú predajné.
20. november 2009
Detská diskotéka pre deti ZŠ v sále kul. Domu. Za hudobnú spoluprácu ďakujeme Dávidovi Švábikovi.
2.december
Uvítanie novorodeniatok do života s kul. programom, v ktorom vystúpili deti z FK pri ZŠ Čierne – Ústredie pod vedením Mgr. Anny
Pagáčovej.

Pripravujeme:
26. december 2009 - Jasličková slávnosť v Kostole sv. Ignáca.
31. december 2009 - Silvester na Trojmedzí – uvítanie Nového roka. I. ročník stretnutia občanov troch štátov na Trojmedzí.
Január – marec 2010
Pripravované kul. podujatia na rok 2010 – podujatia nájdete v Kalendáriu podujatí pre rok 2010.
O všetkých podujatiach budete včas informovaní z obecných vitrín, obecným rozhlasom alebo na internetovej stránke našej
obce www.obeccierne.sk. Zmena podujatí vyhradená!

Obec Čierne – kultúrno – spoločenské, turistické a športové podujatia na rok 2010
Termín

Názov podujatia

Organizátor

Miesto konania

Január

Výtvarná súťaž pre deti MŠ a ZŠ „Môj najobľúbenejší
zimný šport“- všetky práce budú vystavené v priestoroch
Obecnej knižnice do konca marca a naj získajú vecnú
odmenu.

TES Čierne

Obecná knižnica
Čierne

Január

Tanečný večer pre žiakov 8.roč ZŠ s MŠ Čierne – VK
spojený s ukážkami a súťažou pre tanečné páry v spol.
tancoch.

TES Čierne

sála kul. Domu
Čierne
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Január

Dorastenecký futbalový turnaj – Kysucký triangel (obce
Čierne, Skalité, Svrčinovec)

Obce
Kysuckého
triangla

Športová hala Pratex
- Čadca

30. január

Poľovnícky ples

Poľovnícko –
ochranárska
spoločnosť
Čierne

sála kul. domu
Čierne

13. február

Valentínsky večierok

ZRPŠ ZŠ Čierne sála kul. domu
– Ústr.
Čierne

Február

Lyžiarske preteky „O pohár starostu obce“
- zimné súťaženie na boboch, vreciach, na lyžiach,
snowboarde.

Obec Čierne

Lyž. stredisko SKI
Čierne VK

Február

Tradičný KARNEVAL pre malých aj veľkých
s diskotékou, kul. programom , súťažami
a odmenami pre každú masku.

TES Čierne

sála kul. domu
Čierne

21. február

VI. ročník – Bežkami na Gírovú.

TK AHA Čierne

Marec

Marec mesiac knihy - besedy pre žiakov ZŠ pri príležitosti
mesiaca knihy, zábavno – súťažné kvízy a tajničky
s odmenami.

TES Čierne

Obecná knižnica
Čierne

Marec

Slávnostný akt pasovania prváčikov do Vzorného cechu TES Čierne
čitateľov s udelením čitateľského preukazu, oboznámením
s povinnosťami a právami čitateľa, kul. programom.

Obecná knižnica
Čierne

21. marec

XXIII. ročník Jozefovského behu – III. ročník memoriálu ŠK Čierne Obec
ŠK Čierne
Jána Konôpku (bežecký pretek od šesť ročných žiakov až po Čierne
ženy a mužov nad 60 rokov)

4. apríl

V. ročník – Veľkonočný výstup na Grúň.

TK AHA Čierne

Čierne

Apríl

Divadelné predstavenie kysuckého divadelného súboru.

TES Čierne

sála kul. domu
Čierne

Apríl – máj

Výtvarná súťaž pre deti ZŠ a MŠ.

TES Čierne

Obecná knižnica
Čierne

1. máj

Slávnostné stavanie mája na Trojmedzí, oslavy vstupu do
Európskej únie.

Obec Čierne

Trojmedzie

2. máj

Sv. Florián – hody DHZ Čierne spojené s prehliadkou
hasičskej techniky, stánkovým predajom a hodovými
atrakciami.

DHZ Čierne

Čierne- Zágrunie

8. máj

Deň víťazstva nad fašizmom pietny akt kladenia vencov a kytíc pri pamätníku padlých.

Obec Čierne

pamätník padlých
Čierne

9. máj

Celoobecná oslava Dňa matiek
(kultúrne vystúpenie Otta Weitera pre všetky mamičky k ich
sviatku).

TES Čierne

sála kul. domu
Čierne

Máj – jún

Kurz spoločenského tanca a správania žiakov
9. ročníkov ZŠ Čierne – Ústredie.

TES Čierne

sála kul. domu
Čierne

Máj

VI. ročník Medzinárodného šachového turnaja –
Kysucký triangel
(pre všetkých, ktorí majú radi šach – od začiatočníkov až po
seniorov s medzinárodnou účasťou hráčov z PR, SR, ČR).

Obec Čierne

sála kul. domu
Čierne

29. máj

III. ročník – Kysucká päťdesiatka

TK AHA Čierne

1. jún

Obec
MDD - športový deň detí Kysuckého triangla
- športové zápolenie detí zákl. škôl zo Skalitého, Svrčinovca Svrčinovec
a Čierneho (beh, vybíjaná, futbal, skok vo vreci, hod
kriketovou loptičkou,... )

ihrisko ŠK
Svrčinovec
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Jún

Obec Čierne
Uvítanie novorodeniatok do života
- slávnostné odovzdávanie pamätných plakiet novorodencom
spojené s podpisom do pamätnej knihy, kul. programom
a občerstvením.

Jún

V. ročník rockového koncertu kapiel zo žilinského kraja
BACK IN BLACK.

TES Čierne

sála kul. Domu
Čierne

Jún

VENČEK - slávnostné ukončenie kurzu spol. tanca a
správania žiakov 9. roč. spojené s ukážkou spoločenských
tancov a súťažou o najlepší tanečný pár.

TES Čierne

sála kul. domu
Čierne

4. júl

Čierňanské hody na sviatok sv. Petra a Pavla na VK
spojené s kul. vystúpením ľudových súborov, stánkovým
predajom a hodovými atrakciami.

Obec Čierne

Čierne – Vyšný
koniec

Júl – august

Obec Čierne ČR ČR - Písek
VI. ročník medzinárodného detského tábora na
Trojmedzí – medzinárodné , 10- dňové stretnutie detí z PR,
SR a ČR tentoraz v Českej republike (výlety, súťaže,
spoznávanie krajiny, jazyka a jej histórie, nadväzovanie
nových kamarátstiev, ... )

1. august

Čierňanské hody – Kostol sv. Ignáca z Loyloly, stánkový
predaj, hodové atrakcie, ľudová zábava;
III. ročník stretnutia priateľov heligónky.

Obec Čierne
Klub
priateľov
heligónky
regiónu Kysúc

August

Tour de Liptov – cykloakcia

TK AHA

21. august

Folklórne slávnosti na Trojmedzí,
(vystúpenie ľudových súborov z ČR, SR a PR,
stánkový predaj, občerstvenie).

Obec Čierne
ČR - Hrčava

Trojmedzie

29. august

Oslavy 66. výročia SNP pietny akt kladenia vencov a kytíc pri pamätníku padlých.

Obec Čierne

Pamätník padlých
Čierne

September

Spoločné stretnutie OZ a predstaviteľov obcí Kysuckého
triangla.

Obec
Svrčinovec

Ihrisko ŠK
Svrčinovec

September

X. ročník stretnutia samospráv obcí Čierne, Gminy Istebna a Gmina Istebna
Združenia obcí Jablunkovska.
(PL)

September

Koncert Komorného orchestra slov. učiteľov (KOSU)

Obec Čierne

18. september

XI. ročník – Cez tri štáty, turistický pochod

TK AHA Čierne

24. september

Jánošíkov chodník

TK AHA Čierne

Október

Mesiac úcty k starším – stretnutie dôchodcov
(kultúrne vystúpenie umeleckého súboru pre všetkých
seniorov spojené s občerstvením)

Obec Čierne

Október

Okolo Čierneho

TK AHA Čierne

December

Uvítanie novorodeniatok do života - slávnostné
odovzdávanie pamätných plakiet novorodencom spojené
s podpisom do pamätnej knihy, kul. programom
a občerstvením.

Obec Čierne

zasadačka OÚ
Čierne

4. december

Mikulášsky koncert, príde aj Mikuláš
(koncertné vystúpenie pre malých i veľkých s prekvapením
pre deti)

TES Čierne

sála kul. domu
Čierne

27. december

Jasličková slávnosť
(kul. vystúpenie detí z farského spoločenstva)

Farský úrad
Čierne

Kostol sv. Ignáca
Čierne - ústredie

31. december

Uvítanie Nového roka na Trojmedzí
- stretnutie s občanmi troch krajín na Trojmedzí – spoločné
uvítanie Nového roka.

Obec Čierne

Trojmedzie

zasadačka OÚ
Čierne

Obec Čierne –
Ústredie, sála kul.
domu Čierne

Kostol sv. Ignáca,
Kostol sv. Petra
a Pavla

sála KD Čierne
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Viac informácií o podujatiach a aktuálnom dianí v našej obci sa dozviete na internetovej stránke našej obce www.obeccierne.sk,
alebo na telefónnych číslach: 041/ 43 73 222, 041/ 43 73 183.
Podujatia organizované turistickým klubom AHA Čierne nájdete na stránke: www.klub-aha.sk (Róbert Tatarka – predseda klubu,
kontakt: 0915 183 410)
Iveta Bobulová , prac. TES Čierne , kontakt: 041 / 43 73 183

Všetkých srdečne pozývame do príjemného prostredia Obecnej knižnice v Čiernom, ktorá je otvorená v
pondelok: 8.00 -11.00 12.00 – 16.00
stredu :
12.00 – 17.00
piatok :
12.00 – 16.00
Knižný fond je neustále doplňovaný novými knihami. K dispozícii pre verejnosť je internet a tlač: Plus 7 dní,
Život, IN, Kamarát, Fifík, Kysuce, Pekné bývanie.

Vyhodnotenie jesennej časti futbalových družstiev ŠK Čierne v súťažnom období 2009/2010
Mladší žiaci pod vedením trénera Mgr. Daniela Drasticha v jesennej časti futbalovej sezóny dosiahli striedavé výsledky. Sú to chlapci
12- roční a mladší. Z l3 -tich zápasov dosiahli 5 výhier, 2 remízy a 6 prehier i keď väčšinou veľmi tesných. Chceme pripomenúť, že
družstvo ml. žiakov nie je bodované na umiestnenie, ale po každom zápase sa vyhodnotí najlepší hráč z každého mužstva. Medzi najlepších hráčov patrili: Samuel Grochal, Adam Benko, Jozef Jurga, Tibor Vavrek a ďalší. Sme veľmi radi, že do tréningov sa zapája
veľa nových chlapcov, tí potrebujú veľa trénovať, aby mohli hrať v majstrovských zápasoch.
Starší žiaci pod vedením Antona Ďurkáča sa po slabšom začiatku a prehre doma vzchopili a po jesennej časti sú na 4. mieste s 28
bodmi a skóre 54:12, čo znamená najlepšiu obranu v súťaži. Najlepší hráči: Moják, Laš ml., Laš st., Krenželák, Eliáš ,Strenk a ďalší.
Najlepší strelci: Moják, Eliáš, a Laš st. Chlapcov treba povzbudiť do tréningov a pochváliť ich za pozitívny prístup k zápasom.
Mužstvo dorastu pod vedením trénera Ignáca Cypricha a vedúceho družstva Petra Gelačáka nám robí najväčšiu radosť. Po jesennej
časti je na l. mieste s 27 bodmi a skóre 44:7 s 9 výhrami a len 1 prehrou v Zákopčí, kde sa im zápas
nevydaril. Základom úspechu bola výhra v prvom kole na ihrisku druhej Radôstky 3:1, a odvtedy ďalšie zápasy boli jasnou záležitosťou v náš prospech. Družstvo má ešte dohrávku zápasu s Makovom.
Najlepším strelcom je Michal Šnirc dal 17 gólov a je aj najlepší strelec v jesennej časti súťaže. Veríme, že mu to vydrží aj naďalej. Ďalší strelci: Marcel Birtus -7 gólov, František Cyprich - 6 gólov,
Frederik Tatarka - 5 gólov, Michal Ohradka - 3 góly. Po jednom góle dali J. Polák, P. Staňo, J. Moják, J. Cyprich, L. Benko. Počas jesennej časti sa na ihrisku vystriedalo 22 hráčov, okrem spomínaných strelcov gólov to boli brankári Peter Gelačák a Pavol Kubalák, v poli Adrián a Milan Vyšlanovci,
M. Balamucký, M. Mihalda, P. Jurga, M. Gomola, O. Pitek , J. Jurga , J. Benko. Najlepšími hráčmi
jesennej časti boli M. Šnirc, M. Birtus a P. Gelačák. Svojimi výkonmi nezaostávali ani ďalší hráči,
ktorí nastupovali pravidelne v základných zostavách. Chcel by som vyzdvihnúť a pochváliť trénera
a vedúceho družstva, ktorí svojím svedomitým prístupom v tréningovom procese i v majstrovských
zápasoch utvorili veľmi dobrý kolektív. Veríme, že urobia aj dobrú zimnú prípravu, ktorá sa odzrkadlí
v jarnej časti a udržia si vedúce postavenie v súťaži.
Družstvo seniorov – mužov pod vedením trénera Eduarda Haladu a vedúceho družstva Miroslava
Bojka začalo letnú prípravu v júli a trénovali 2 x v týždni. Zúčastnilo sa dvoch turnajov v Čiernom a
Skalitom a odohrali i 2 prípravné zápasy so striedavými úspechmi. Družstvo začiatok sezóny zvládlo
celkom dobre, po piatich zápasoch získalo 11 bodov. Škoda, že v zápase s Rudinou došlo k zraneniu
niektorých dobrých hráčov, ako Révay ,Bojko, Matys, ktorí nám absentovali až do konca súťaže. Z týchto dôvodov dochádzalo k
zmenám v zostavách, čo sa odzrkadlilo na kvalite hry a výsledkoch. Taktiež treba spomenúť zápasy v Snežnici, Nesluši a v Radoli,
kde sme všade viedli, ale nakoniec sme stratili body. Tu by som chcel apelovať na vlažný prístup niektorých hráčov k tréningom a
taktiež prístup k majstrovským futbalovým zápasom, ktorý sa odzrkadlil aj v postavení v tabuľke. S 19 bodmi a skóre 27:21 sme na
7.mieste a s týmto výsledkom nemôžeme byť spokojní. Napriek tomu treba pochváliť kladný prístup niektorých hráčov a to.: Jakub
Matys, Miro Privarčák, Peter Fonš, Miro Laš, Miro Kopásek, Patrik Tatarka, Pavol Unzeitig, Peter Jurčík, Lukáš Révay. Najlepším
strelcom je Miroslav Privarčák. Taktiež by sme chceli poďakovať Jozefovi Privarčákovi a Vladislavovi Brisudovi za bezplatné hosťovanie a výpomoc pri dohrávke jesennej časti, od ktorých si niektorí hráči môžu brať príklad. Mužstvo potrebuje urobiť dobrú zimnú
prípravu, ktorá sa neskôr odzrkadlí v jarnej časti na dobrej hre, aby prilákali čo najviac divákov. Výbor ŠK Čierne nechce nakupovať
nových hráčov, chce pracovať s domácimi odchovancami.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým trénerom a vedúcim družstiev za ich obetavú prácu. Poďakovanie taktiež patrí všetkým členom výboru a taktiež aktívnym dobrovoľným členom ŠK Čierne a priaznivcom, ktorí neľutujú svoj voľný čas, pre dobro a
rozvoj futbalu.
Jozef Čarnecký, predseda ŠK Čierne
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Za obdobie september 2009 - december 2009

Manželstvo uzatvorili...

Prišli na svet...

Rudolf K otyra – E va V yšlanová, Lukáš G abriš –
M ichaela K ubicová, Ján G rochal – M onika Švancárová, M iroslav Budoš – M iroslava M artausová, Jozef Skukálek – E va K renželová, Peter Švancár – M ichaela Raszyková, Pavol Purek – V eronika Priečková, A dam Cyprich – M iroslava Stenchláková,
Peter Bazger – Jana Cyprichová

René Cyprich, Alica Šimová, Nella Belešová, Matúš Grochal, Barbora Grochalová, Samuel Bulava, Alex Krenželák,
Daniela Pureková, Stanislava Martausová, Samuel Paštrnák, Bibiana Jurgová,
Matúš Padyšák, Michaela Michnicová,
Tereza Stráňavová,
Matúš Padyšák

Navždy nás opustili...
Amália Jurgová, Terézia Staňová, Verona Krenželová, Dušan Barburský,
Katarína Gelačáková, Pavol Benčík, Stanislav Cyprich, Verona Priečková

1. výročie posvätenia nového chrámu v Čiernom.
Veriaci v Čiernom si 6. decembra 2009 pripomenuli 1. výročie od posvätenia nového Kostola sv. Petra a Pavla slávnostnou sv.omšou o 10.00 hod. Hlavný celebrant Dp. Stanislav Vnuk, duchovný správca farnosti, vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa pričinili, aby
prvý nový chrám v Žilinskej diecéze bol postavený a napokon posvätený Mons. Tomášom Galisom, žilinským diecéznym biskupom.
Slávnostným kazateľom pri sv. omši bol Mons. Jozef Šelinga, ktorý vyzdvihol úlohu chrámu ako miesta duchovej záchrany a spásy.
Tiež povzbudil veriacich, aby sa posilňovali častou účasťou na sv. omši, prijímaním Božieho slova, Eucharistie a tiež uzdravujúcej
sviatosti pokánia. Zároveň poďakoval veriacim za ich námahu a darovanie milodarov pre nový chrám. Veriaci sa na sv. omši zúčastnili v hojnom počte a po jej skončení bolo pripravené pohostenie koláčikmi a medovníkmi. Obetné dary a všetky sladkosti pripravili
obetavé gazdinky, ktoré pripravovali občerstvenie pre mužov aj počas výstavby kostola.
V sobotu 5. decembra 2009 večer o 17.00 hod. bola slávená v novom chráme vigílna sv. omša, ktorú celebroval Dp. Michal Melišík,
kaplán v Turzovke. Veriacim priblížil úlohu chrámu a dôležitosť ich osobnej účasti na liturgii. Pripomenul, že bol aj pri posviacke
chrámu ešte ako diakon v roku 2008. Na konci sv. omše udelil veriacim novokňazské požehnanie.
Sv. omšu spolu s novokňazom koncelebrovali Dp. Stanislav Vnuk a Dp. Peter Králik, bývalý kaplán v Čiernom. Po skončení sv. omše
bol posvätený a rozsvietený vianočný strom pred kostolom a medzi veriacich zavítal sv. Mikuláš s košom plným darčekov a obdaroval
všetky deti a dospelých sladkosťami. V úplnom závere sa veriaci stretli pred chrámom a podelili sa navzájom koláčikmi medovníkmi,
vzájomnú spolupatričnosť vyjadrili tiež v družnej debate. Sv. omše sprevádzali svojím krásnym spevom členovia mužského speváckeho zboru pod vedením p. Antona Mojáka, riaditeľa Domova zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach. Na organe
hral Lukáš Jurga a dirigoval Tomáš Vrškový. Duchovnú slávnosť zakončila tichá ďakovná adorácia s modlitbou za všetkých podporovateľov diela, nasledovalo eucharistické požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.
V chráme sa nachádzajú Relikvie sestry Faustíny Kowalskej, ktoré chrámu podaroval Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup,
ktorý stál aj pri zrode tohto nového chrámu. Jeho výstavbu podporil finančným darom a tiež posvätil základný kameň chrámu dňa 22.
4. 2006. Relikvie sv. Faustíny 1. stupňa darovala kostolu aj Kongregácia sestier BM z Krakova. Veriaci sa v chráme pravidelne stretávajú na Korunke Božieho milosrdenstva a rozvíjajú tak úctu Božieho milosrdenstva nielen modlitbou, ale aj skutkami lásky
k blížnym. V novom kostole počas jeho krátkej existencie vystúpilo mnoho speváckych súborov a v chráme sa často zastavujú na
krátku modlitbu aj veriaci zo susedných farností, z Poľska, Čiech a Moravy. Chrám spojil veriacich aj pri prvej spoločnej púti veriacich na Trojmedzie v auguste 2009, kde sa spájajú hranice troch štátov – Českej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej republiky.
Púť na Trojmedzie sa začala práve v tomto chráme s modlitbou Mons. Tomáš Galisa, žilinského diecézneho biskupa.
Nový chrám sa stal dominantou Vyšného konca v Čiernom a za prvý rok sa stal jednoznačne duchovným centrom veriacich, ktorí sa
predtým dočasne stretávali na bohoslužbách v budove Základnej školy. Veriaci hojne navštevujú Boží stánok a prijímajú v ňom povzbudenie pre svoj každodenný život. Chrám je božím darom pre celú farnosť Čierne a veriaci s vďakou a s nádejou vstúpili do ďalšieho roka existencie kostola.
Vdp. Stanislav Vnuk
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Milí moji čitatelia,
znova prichádza čas, aby sme si sadli za stôl a bilancovali, ako
sme prežili krízový rok 2009. Treba porozmýšľať, ako sme hospodárili s tými našimi eurami, kde bude treba v budúcom roku
pridať a kde ubrať. Kríza ešte nie je zažehnaná a nevieme, čo nás
čaká. Preto musíme opatrne postupovať pri našom plánovaní do
budúcna. Stačí, keď si budeme robiť mesačné plány. Keď príde
výplata, urobíme si najprv zoznam bežných výdavkov, ktoré
musíme bezpodmienečne vyplatiť v mesiaci, k tomu odložiť
peniaze. Potom porozmýšľame, čo potrebujú deti alebo my na
oblečenie a obutie na zimu. To je tiež dôležité. Zas odložiť peniaze a zapísať si to. Kôpka peňazí je už menšia, preto záleží na
nás, ako sa rozhodneme. Koľko si necháme na stravu a koľko
chceme odložiť, teda ušetriť. No, v tomto mesiaci, keď sú Vianoce, neviem, či sa niekomu podarí ušetriť, pretože Vianoce niečo
stoja.
Ale, keď je ťažká doba, musíme sa uskromniť a nejako to prežiť.
Zvyšné peniaze na stravu si rozdelíme na štyri kôpky, na štyri
týždne, plus pridáme na vianočný skromnejší nákup. Teda do
obchodu ideme iba s jednou určenou kôpkou, aby nás niečo nezviedlo a nekúpili sme zbytočnú vec, ktorú nepotrebujeme.
Takto som hospodárila doma, a tak pokračujem aj tu. Hoci ma
nikto nekontroluje, je to už návyk. Všetko si zapíšem. Pred deťmi
nič o peniazoch nehovorte, nehádajte sa, nenadávajte jeden druhému, že minula si veľa, alebo kde si dala peniaze. Nech si to
každý prečíta.
Nepekná vlastnosť je, keď druhému závidíme, že má viac peňazí,
ako my. Veď práve on môže závidieť vám, že máte zdravie a on
ho nemá. Každý má niečoho viac, iného menej. S tým sa treba
zmieriť. Tak je to na celom svete. Peniaze, to je osobná vec každého a treba sa pozerať iba na seba, usilovne pracovať a žiť len
pre svoju rodinu.
Trochu som sa rozpísala, ale už s touto témou končím a myslím
na iné, čo vám chcem ešte napísať. Mojou témou je pečenie,
a preto vám napíšem recepty.
Orechovo – medové rezy
Cesto: ½ kg hladkej múky špeciál
15 dkg práškového cukru

2 vajcia
2 plné lyžice medu
20 dkg masla
1 plnú lyžicu mlieka (môžu byť aj 2-3 podľa cesta)
2 čajové lyžičky sódy bikarbóny
Cesto vymiešame, rukami rozdelíme na 2 časti. Jednu časť vyvaľkáme na vymastenom papieri. Natočíme na valček a vložíme
do vymasteného hlbokého plechu. Urobíme si masu a polejeme
celý plát. Upečieme.
Masa: roztopíme 20 dkg masla, pridáme 2 lyžice medu a 25 dkg
mletých orechov. Pokvapkáme rumom. Druhý plát si tiež vyvaľkáme, plech vymastíme a upečieme. Môžeme vaľkať a piecť aj
na opaku plechu.
Vymiešame si 25 dkg masla s 15 dkg práškového cukru. Ak
chceme kakaovú plnku, pridáme 1 lyžicu kakaa cez sitko, premiešame, ochutíme rumom. Ak chceme bielu plnku, kyselkavú,
pridáme citrónovú šťavu, tiež ochutíme rumom. Plnku natrieme
na orechový plát v hlbokom plechu. Prikryjeme suchým, druhým
plátom. Zľahka pritlačíme. Vrch ozdobíme podľa našej vôle.
Stačí, keď aj cez sitko pocukrujeme práškovým cukrom. Krájame
až na druhý deň. Nože máčame v horúcej vode. Je to výborné.
Taká novinka. Vyskúšajte. Aby ste urobili vianočnú radosť deťom, školákom a zapojili ich do vianočných príprav, dajte im
urobiť karamelové guľky, ktorých prípravu si teraz prečítajte.
Karamelové guľky
Postup: z 10 dkg kryštálového cukru urobíme karamel na miernom ohni, aby sa nepripálil. Do karamelu vlejeme 1 šľahačku (33
%). Miešame, kým sa karamel nerozvarí. Keď začne hustnúť,
odložíme. Ak budú karamelové guľky pre dospelých, pridáme
0,5 dl rumu, ak robíme guľky pre deti, ochutíme sirupom. Necháme trochu vychladnúť a vsypeme podľa potreby mletých
orechov, kokosu a balíček v horúcej vode umytých hrozienok.
Z masy robíme guľky, ktoré môžeme obaliť v čokoláde, kokose
alebo sekaných orechoch. Pri obaľovaní v čokoláde každú guľku
napichneme na špajľu, potom máčame v čokoláde, až potom
posypeme orechmi. Kladieme do papierových košíkov.
Agnesa Straková

OZNAM
KADERNÍCTVO – RENÁTA
(pánske, dámske, detské)
otvorené v Čiernom – Vyšný koniec ( v Základnej škole)
mobil: 0908 847 821
Otváracia doba:
Pondelok:
Zatvorené
Utorok:
8.30 – 16.30 hod.
Streda:
8.30 – 16,30 hod.
Štvrtok:
8.30 – 16.30 hod.
Piatok:
8.30 – 18.00 hod.
Sobota:
7.00 – 11.30 hod.
Obedňajšia prestávka: 12.30 – 13.00 hod.
„Pre zdravie a krásu vašich vlasov“ je moje motto. Preto
pracujem s profesionálnymi talianskymi značkami Vitali-

tys a Z.one vyrobenými na báze prírodných výťažkov.
Značku Z.one by som charakterizovala ako vyššiu radu
vlasovej kozmetiky, ktorá je zároveň novinkou na trhu.
V poslednom čase ste určite zaznamenali televízne reklamy na bezamoniakové farby. Nájdete ich tiež
v mojej ponuke, a to od značky Z.one
rady Milk-shake, ktoré sú obohatené
mliečnymi proteínmi a výťažkami
z ovocia. V kaderníctve je možné
zakúpiť si produkty od obidvoch
značiek, či už šampóny, gély, vosky
a iné. Srdečne Vás pozývam.
Renáta Papíková, kaderníčka
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Pavel Koyš: NOVOROČNÝ VINŠ
(úryvok)

Ide nový rok. V košeli čistej, biely,
skôr, jak na nás dýchne zdravým chladom čečiny,
dôverčivo na srdcia nám zaklope.
Stôl dobrotou jasá. A ko pri nedeli
či vo sviatok. Tak po víne nevinne sm e nečinní
jak vojak po boji v zákope.
Lež čo tu o vojne. R ok m á nam ierené
akiste putovať za m ierom .
Len ak zákerne doň ktosi nestrelí.
Lež čo tu o streľbe. M ieru zem dá vrenie
jak pram eňu s najprirodzenejším zám erom
nesm ädiť – len ak po žití. V ari aby prestreli ...
N ech v budúcom roku každý spraví
niečo dobré, ohrom né a trváce,
nech sa ľudia veľkých vecí neboja.
A j najtvrdší diam ant nie je taký pravý
ako tvrdí chlapi s chuťou do práce.
N ový rok ide. M ladý v strom oradí.
Tešm e sa s gazdom ne úsm evné počasie,
na snežienky, slnko v m ede, na slávy.
Pripim e si: nech už m ám e začo m ať sa radi,
aby sm e m ohli vzdychnúť ešte po čase:
ej, bol to rok m údry, šťastlivý.

Pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, porozumenia, krásnych
chvíľ a Božieho požehnania v novom roku 2010 všetkým čitateľom ČAS-u želá
-rĎalšie číslo ČAS-u vyjde v marci 2010

